
SÅLD

REF. VAL1541

1 550 000 € Lägenhet - Såld
lägenhet med 7 Sovrum till salu i El Pla del Remei, Valencia
Spanien »  Valencia »  Valencia Stad »  El Pla del Remei »  46004
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4
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306m²
Planlösning
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ÖVERBLICK

Elegant 305m² fastighet med trägolv och högt i tak till
salu i Valencia, nära Colon Market.

En unik egendom på över 300m² i en av Valencias mest emblematiska byggnader. En
riktig pärla för kräsna kunder med 7 balkonger och 2 stora glaserade verandor med
utsikt över gatan Jorge Juan och Colón Market.

Fastigheten ligger i ett av de mest eftertraktade, ståtliga och eleganta områdena i
Valencia. Området erbjuder för närvarande det allra bästa av avancerade tjänster.
Höjdpunkterna i fastigheten inkluderar rikligt med naturligt ljus, högt i tak med
ursprungliga ornament, många dekorerade med guldblad och dekorativa färger.

Den majestätiska byggnaden som byggdes 1920 för hög klass i Valencia är en glädje
för kunder som värdesätter unika egenskaper i en fastighet. Fasaden, med utsikt över
ett hörn med dekorativa och prydnadsfyllda ytor av bra arkitektoniskt värde, gör den
här egenskapen ett lyxköp.

Det finns oändliga renoveringsmöjligheter med varma trägolv i oklanderligt skick.

Vårt team på Lucas Fox kommer gärna visa dig runt detta autentiska museum!

lucasfox.se/go/val1541

Portvakt, Hiss, Högt i tak, Naturligt ljus,
Parkett, Förråd, I behov av renovering ,
Luftkonditionering, Öppen spis,
Tjänsteentré, Tvättstuga
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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